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Wyszczególnienie

Nazwa usługi

KARTA
INFORMACYJNA
NR RC.4.5

Tworzenie bazy ofert inwestycyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego
POROZUMIENIE PARTNERSKIE służące rozwojowi gospodarki regionu kujawskopomorskiego zawarte w dniu 30 marca 2010 r. w Toruniu pomiędzy Województwem
Kujawsko-Pomorskim, PAIiIZ i PSSE

Podstawa prawna

Departament/osoba
odpowiedzialna

Wymagane dokumenty

Opłaty

Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, fax. (56) 62-18-264
Cezar Buczyński tel. (56) 62-18-319,
Marek Ryłow tel. (56) 62-18-319,
Wacław Byczkowski tel. (56) 62-18-206
Wypełniony formularz (do pobrania ze strony internetowej www.coi.kujawskopomorskie.pl / zakładka - „Zamieść u nas ofertę inwestycyjną!” Formatka-teren
inwestycyjny (w przypadku terenów zielonych) lub Formatka-hala (w przypadku hal,
magazynów), zdjęcia terenu, mapki.
Bezpłatne
Drogą mailową na adres: c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl
m.rylow@kujawsko-pomorskie.pl
w.byczkowski@kujawsko-pomorskie.pl
lub osobiście
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
numer pokoju: 413

Miejsce składania
dokumentów

Prawidłowo wypełniony formularz pozwoli na dodanie oferty do bazy ofert KujawskoPomorskiego Centrum Obsługi Inwestora, m. in. na stronie internetowej. Oferty
publikowane są na stronie www w ciągu 3 dni roboczych, lub w ciągu 7 dni jeżeli w
danym okresie napływa duża ilość ofert. Ponadto pełen opis ofert z wszystkimi
załącznikami (mapami, dokumentami, wyrysami i wypisami, zdjęciami) zamieszczany jest
w wewnętrznej elektronicznej bazie COI

Sposób i termin
załatwienia

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi i dodatkowe
informacje

Formatki oraz dokumenty powinny być wypełnione w języku polskim i angielskim. COI
pomaga JST oraz właścicielom prywatnym w przygotowaniu dokumentów. Prowadzi
wraz z PAIiIZ szkolenia dla JST w tym zakresie.

Formularze/wnioski do
pobrania

Formatka-teren inwestycyjny
Formatka-hala

Opracowała: Małgorzata Schick – inspektor w Biurze Rozwoju Gospodarczego
Sprawdził: Michał Korolko – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji
Zatwierdził: Marek Smoczyk – Sekretarz Województwa

Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

